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2012; Stacey et al., 2016; Arends et al., 2017; Heering & 
Holle, 2017; Fernandes et al., 2018). 

Com a realização deste estudo de Delphi, parece-nos 
que os peritos, ao consensualizarem a maioria destas 
orientações terapêuticas, reconhecem a importância da 
sua intervenção no processo de capacitação e empodera-
mento da pessoa, para gerir da melhor forma possível a 
sua doença e tratamento associado. Foi também possível 
constatar um reconhecimento por parte dos peritos em 
áreas de intervenção não tão específicas de Enfermagem, 
explicitando-se este reconhecimento na consensualização 
de orientações terapêuticas relacionadas com as terapias 
cognitivo-comportamentais e terapias integrativas ou 
complementares.

Em síntese, e tendo em linha de consideração o 
contexto específico das pessoas com doença oncológica 
a realizar tratamento de QT em contexto de ambulató-
rio, importa refletir sobre as suas necessidades específi-
cas em cuidados de saúde, nomeadamente a necessidade 
de informação, uma das mais relatadas (Lai et al., 2015). 
Torna-se imprescindível que a pessoa desenvolva capa-
cidades que lhe permitam lidar não só com a doença e 
as mudanças físicas, emocionais e psicológicas envolvidas, 
mas também, e neste contexto específico, com os sintomas 
adversos associados ao tratamento de QT. A existência de 
lacunas de informação sobre como lidar com a sintomato-
logia associada ao tratamento de QT pode comprometer 
o autocuidado. Acredita-se que as orientações terapêuti-
cas consensualizadas pelo grupo de peritos apresentam o 
potencial de ir ao encontro das necessidades em cuidados 
de enfermagem destas pessoas, podendo contribuir de 
forma significativa para colmatar lacunas de informa-
ção, monitorizar o estado de saúde da pessoa, orientar na 
tomada de decisão e mobilizar recursos, com vista a uma 
melhor autogestão da sintomatologia experienciada.

Conclusão
A utilização da técnica de Delphi nesta fase do 

desenvolvimento do aplicativo iGestSaúde: Quimiotera-
pia revelou-se adequada, na medida em que permitiu a 
participação de profissionais, peritos na área em estudo, 
conduzindo, através do alcance de um consenso global 
bastante satisfatório, a construção de uma base de conhe-
cimentos estruturada sobre a temática em estudo.

O estudo de Delphi e a opinião explanada por parte 
dos peritos alertou para a necessidade de desenvolver mais 
investigação nesta área. Determinadas orientações tera-
pêuticas, apesar de referenciadas na literatura, carecem de 

mais investigação, que melhore a compreensão da efetivi-
dade do seu papel no controlo e redução da sintomatolo-
gia. Por outro lado, este estudo pode também ser encarado 
como um incentivo para que os enfermeiros foquem a sua 
investigação na área da doença oncológica, e acima de 
tudo na importância que as intervenções autónomas de 
enfermagem têm nas necessidades em cuidados de saúde 
destas pessoas. 

Assim, e no contexto de prática clínica, considera-se 
que estas orientações terapêuticas poderão constituir-se 
como uma mais-valia e um recurso importante para o 
enfermeiro. O fornecimento de orientações terapêuticas 
em conformidade com o sintoma e grau de gravidade 
específicos, poderá contribuir para uma intervenção indi-
vidualizada, com vista a promover e facilitar a aquisição 
de conhecimentos e desenvolvimento de habilidades por 
parte da pessoa, que lhe permitam assegurar, da forma 
mais autónoma possível, a autogestão dos sintomas ano-
rexia, dor, diarreia e obstipação, associados ao tratamento 
de QT. 

No contexto do projeto iGestSaúde: Quimioterapia 
espera-se que a inclusão destas orientações terapêuticas 
no aplicativo informático possam contribuir para a pro-
moção de uma autogestão eficaz, por parte da pessoa, dos 
sintomas anorexia, dor, diarreia e obstipação, associados 
ao tratamento de QT, monitorizando o tratamento e pre-
venindo eventuais complicações. 
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